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تلویزیون هر قدر در تولید و پخش به موقع سریال های 
مناسبتی در زمان درســتش در ماه های اخیر ناموفق 
بوده؛ اما به نظر در تولید برنامه های ترکیبی مناسبتی 

پیشرو است.
 البته این پیشــرو بودن و تولیدات فــراوان دلیلی بر 
کیفیت  برنامه ها نیست. با این حال شبکه های مختلف 
تلویزیونی با نزدیک شدن به اربعین حسینی، تولیدات 

خود را در شبکه های مختلف روی آنتن می برند.
در میان شبکه های تلویزیونی، شبکه های 2 و 5 سیما 
بیشترین حجم برنامه های تولیدی مناسبتی را دارند. 
یکی از این برنامه ها که به شکل زنده روی آنتن می رود، 
سفرنامه اربعین حسینی به تهیه کنندگی میثم ریاحی 
اســت که در آســتانه فرا رســیدن اربعین هر شب از 
شبکه 5سیما پخش می شود. این ویژه  برنامه با موضوع 
پیاده روی اربعین حســینی و تشریح این سفر معنوی 
 بــرای مخاطبان در 7قســمت از آنتن شــبکه تهران

پخش می شود.

ماهچراغ؛ روایت دلدادگی
اولین قســمت از برنامــه تلویزیونــی »ماهچراغ« به 
کارگردانی و تهیه کنندگی آرش داودی ویژه اربعین که 
از شنبه ۱۹ شهریور برنامه خود را از شبکه 5آغاز کرده، 

همچنان تا اربعین پخش می شود.
به گفته سازندگانش؛ ماهچراغ روایت دلدادگی و عاشقی 
آدم های مختلف به سرور و ســاالر شهیدان، اباعبداهلل 
الحسین)ع( اســت که در یک موکب ایستگاه راه آهن 
شلمچه می گذرد. این برنامه ســعی دارد با نگاهی نو 
داســتان این رابطه دلی و معنوی را برای مخاطبان به 

تصویر بکشد.

سفر اربعین در »آخرین عمود«
»آخرین عمود« عنوان برنامه ای درباره سفر اربعین است که 
شبکه 2روی آنتن دارد.سید مصطفی موسوی، تهیه کننده 
برنامه »آخرین عمود« با اشــاره به محــور این برنامه که 
اطالع رسانی و آگاهی بخشی است، می گوید:» بیان آخرین 
اخبار و اطالعات درباره سفر اربعین در دستور کار این برنامه 
قرار دارد. این برنامه با دعوت از مهمانان و ارتباط تلفنی و 
اسکایپی با افراد مطلع ســعی در انعکاس اخبار مورد نیاز 
زائران از داخل کشور عراق دارد و بینندگان را از وضعیت 
مرزها، سالمت، امداد و نجات، اســکان، تغذیه، خدمات 
پشــتیبانی و… آگاه می کند.« به گفته تهیه کننده این 
برنامه؛رؤسای ستاد اربعین ایران و عراق، سرکنسولگری ها 
و سایر اعضای ســتاد اربعین و افراد مطلع و تصمیم گیر 

ازجمله کسانی هستند که در این برنامه به ارائه اطالعات و 
اخبار الزم می پردازند.  بنابراین اطالعات ارائه شده در این 
برنامه از صحت و سقم مورد نظر برخوردارند. برنامه »سالم 
 یا مهدی )عج(« برنامه جدید شــبکه 2 سیماست که از
 ۱۹ شهریور روی آنتن رفته و به صورت زنده حال و هوای 
پیاده روی شبانه از نجف و کربال را منعکس می کند.در این 
برنامه که سهیل اسعد، مبلغ دینی آرژانتینی اجرای آن را 
برعهده دارد، عالوه بر گزارش هایی از پیاده روی شبانه با 
حجت االسالم موسوی مقدم، کارشناس مذهبی پیرامون 
اربعین، مفاهیم آن و زنده نگه داشتن راه امام حسین)ع( 
گفت وگو می شود.»ســالم یا مهدی )عــج(« از موکب 
خدام الحسین)ع( هر شب تا اربعین حسینی ساعت ۳۰ 

دقیقه بامداد از شبکه 2سیما روی آنتن می رود.

تکیه در شبکه افق
ویژه برنامــه »تکیه« هم از شــبکه افق ســیما پخش 
می شــود، این ویژه برنامه که پیش از این در دهه اول 
محرم روانه آنتن شــبکه افق شــده بود، با محوریت 
راهپیمایی و زیارت اربعین، حوالی ساعت 24 به وقت 
ایران و 22:۳۰ به وقت عراق بار دیگر به مدت ۱۰شب 
با حضور مداحان و سخنرانان مختلف در کنار گنبد و 

بارگاه حرم سیدالشهدا)ع( مهمان خانه ها است.
بررســی اهمیت راهپیمایی مردمــی اربعین، جهاد 
تبیین، اخبار روز از مســیر کربــال و همچنین حال و 
هوای بین الحرمین و گفت وگو با ســخنرانان، مداحان 
و کارشناســان مذهبی ازجمله مســائلی است که در 

»تکیه« به آن پرداخته می شود.

روایت عمود ها و قدم ها 
شبکه های تلویزیونی اربعین حسینی را در قالب برنامه های زنده و ترکیبی پوشش می دهند

بار دیگر سینما و تصویر عاشورا 
فیلمی درباره قیام عاشــورا ساخته می شــود. به گزارش همشهری، 
 روز گذشــته محســن علی اکبری، تهیه کننده ســریال نیمه کاره

امام حسین)ع( در دهه 8۰به کارگردانی شهریار بحرانی این خبر را به 
ایرنا داد که قرار است درصورت موافقت شورای شهر تهران با همکاری 
شهرداری تهران این پروژه به صورت فیلم سینمایی ساخته شود. علی 
اکبری در این گفت وگو اظهار کرده: در جلسه ای که همراه با شهریار 
بحرانی با جناب علیرضا زاکانی، شــهردار تهران داشــتیم با توجه به 
توضیحاتی که ما دادیم پذیرفتند که در این کار مشارکت داشته باشند 
و امیدواریم با موافقت شورای شهر بتوانیم برای تولید این فیلم به صورت 
مشترک در خدمت شهرداری تهران باشــیم. وی افزود: سرمایه گذار 
اصلی این کار وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی است. البته نهادهای 

دیگری هم اعالم آمادگی کرده اند ولی هنوز به قرارداد نرسیده است. 
وی در پاسخ به این پرسش که نویسنده اثر چه کسی خواهد بود، بیان 
کرد: نویسنده کار داود میرباقری اســت که در حال آماده سازی  متن 
این فیلم است و حداکثر تا پایان ماه صفر آن را به پایان می رساند. علی 
اکبری یادآور شــد: مقدمات پیش تولید را طی می کنیم تا عوامل را 
انتخاب کنیم. می خواهیم پیش تولیدمان را در همین اربعین و پیش 

از ماه صفر شروع کنیم. تا ۶ ماه آینده دکورهایمان آماده می شوند. 
این تهیه کننده ســینما در پاسخ به این پرســش که بازیگران اثر چه 
کسانی هستند، گفت: این کار 4 بازیگر اصلی دارد که حتما باید ستاره 
باشند و نزدیک به ۶۰ نفر بازیگر در فیلمنامه هست که دیالوگ دارند و 

آنان از بین بازیگران خوب سینما و تئاتر انتخاب خواهند شد.  

تعزیه در دهه سوم ماه صفر
جدول اجراهای ســومین بخش از رویداد سراسری »صاحبدالن« 
که از روز پنجشنبه )24 شهریور( در دهه سوم ماه صفر در محوطه 
تئاترشهر برگزار می شود، منتشر شد. به گزارش همشهری، سومین 
بخش از دوازدهمین دوره سراســری و نخستین رویداد بین المللی 
»صاحبدالن« از روز پنجشــنبه )24 شــهریور( همزمــان با دهه 
سوم صفر با اجرای تعزیه در محوطه باز مجموعه تئاترشهر میزبان 
مخاطبان و عزاداران حســینی خواهد بود. در همین راستا، جدول 
اجراهای سومین بخش از این رویداد که از 24شهریور تا ۳مهرماه با 
حضور ۱۱ گروه نمایشی تعزیه برگزار می شود، منتشر شد. در سومین 
بخش از رویداد »صاحبدالن« که به مناسبت اربعین حسینی تا ایام 
شهادت امام رضا)ع( ادامه خواهد داشت، مجالس تعزیه »ام البنین«، 
»مجلس حضرت عباس)ع(«، »مجلس شهادت امام حسین)ع(«، 
»مجلس دوطفالن مســلم«، »مجلس فتاح بت پرست«، »شهادت 
امام رضا«، »مجلس شهادت حر«، »مجلس غالم و دوطفالن زینب«، 
»مجلس شــهادت حضرت عباس)ع(« و »مجلس شاهچراغ« اجرا 
می شود. دوازدهمین دوره سراسری و نخستین رویداد بین المللی 
»صاحبدالن« بــه دبیری محمود فرهنگ از تیرماه ســال جاری با 
محوریت نمایش های دینی در سراسر کشور در حال برگزاری است.

ایرنه پاپاس درگذشت 
ایرنه پاپاس، بازیگر یونانی فیلم 
محمــد رســول اهلل)ص( که در 
نقش هند، همســر ابوســفیان 
در یــاد ایرانیان مانده اســت در 
۹۶سالگی درگذشــت. به گزارش همشهری، این بازیگر 
 و خواننده یونانــی در طول نیم قــرن فعالیت هنری در

مجموعه ای از بهترین فیلم های تاریخ ســینما به بازی 
پرداخته است. بازی او در فیلم های معروف »عمر مختار« 
و محمد رسول اهلل)ص( به کارگردانی محمد عقاد باعث 

شهرت این بازیگر در میان مردم ایران بود.
»زوربای یونانی« ساخته مایکل کاکویانیس، »مسیح در 
ابولی توقف کرد« ساخته فرانچسکو روزی، »در دل شب« 
ساخته جان لندیس و »توپ های ناوارون« ساخته جی. لی 
تامپسون از فیلم های معروف پاپاس است. آخرین فیلمی 
که با بازی این بازیگر به نمایش درآمده در سال 2۰۰4به 
کارگردانی مانوئل دی الیویرا با نام »یک تصویر ناطق« بود.
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پویش کتابخوانی  2 امام مجاهد 
همزمــان با مــاه صفــر، پویش 
کتابخوانــی با محوریــت کتاب 
»2 امام مجاهد« بــا جوایزی به 
ارزش 2۱۰ میلیــون ریال برگزار 
می شــود. به گزارش همشهری، 
انتشارات انقالب اسالمی وابسته 
به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
آیت اهلل العظمــی خامنــه ای به 

مناســبت ماه صفر، پویش کتابخوانی »2امــام مجاهد« را 
برگزار می کند. کتــاب »2 امام مجاهد« شــامل ۶گفتار از 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در ســال های 5۱ و 52 
شمسی است و به وقایع پیرامون صلح امام حسن علیه السالم 
و قیام اباعبداهلل الحسین علیه السالم و مبارزات سیاسی این 

دو امام بزرگوار می پردازد. 
جوایز این پویش، شامل 5 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 
هر یک به ارزش ۳۰ میلیون ریال و 2۰ بن خرید کتاب هر یک 
به ارزش ۳ میلیون ریال است. عالقه مندان تا پایان ماه صفر 
فرصت دارند تا با مراجعه به پایگاه اینترنتی انتشارات انقالب 

اسالمی در این پویش شرکت کنند.  

فهیمه پناه آذرسیما
روزنامه نگار

با فرا رسیدن اربعین حسینی، جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر)عج(، با شعار »راه قدس 

از کربال می گذرد« و فضای تبلیغات شهری اربعینی شده اند. به گزارش همشهری، با فرا رسیدن تجسمی
اربعین حسینی، جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر )عج( با کالمی از حضرت امام صادق)ع( 
و شعار »راه قدس از کربال می گذرد« نصب شده است. این دیوارنگاره محصول خانه طراحان انقالب اسالمی، با 
طراحی گرافیک محمد شکیبا و طراحی نوشتار مجتبی حسن زاده است. همچنین فضاهای تبلیغات شهری در 
پایتخت و بیلبوردها نیز رنگ و بوی اربعین و راهپیمایی اربعین به خود گرفته است. این فضاها در راستای پویش 

»انا من حسین« و با تأکید بر راهپیمایی اربعین حسینی نقش بسته اند.

اربعین در دل شهر
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